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مقدمة 
أاثر إعالن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف نيسان من عام 2011 عزم بالده جتاوز 
األبيض  ابلبحر  األسود  البحر  يربط  البسفور  ملضيق  موازية  قناة  حلفر  والبيئية  القانونية  املخاوف 
املتوسط بشكل مشابه ملا مت العمل به يف قنايت السويس وبنما حفيظة عدد من القوى اإلقليمية 
تتخلص  فتأت  ما  اليت  االحتادية  القوى روسيا  مقدمة هذه  اإلعالن وأتيت يف  والدولية جتاه هذا 
من عقدة الوصول إىل املياه الدافئة. هذا وقد عادت حدة النقاشات والتحليالت واملخاوف إىل 
الواجهة من جديد مع اإلعالن الرتكي الرمسي من إن البدء يف حفر قناة إسطنبول سيبدأ هناية شهر 
حزيران 2021. من هنا تنطلق هذه الورقة البحثية لرتكز على املوقف الروسي من مسألة حفر قناة 
إسطنبول وأبعاده التأثريية وانعكاسات فتح القناة على األمن القومي الروسي، مع اشارتنا بشكل 

سريع للتأثريات اجلانية هلذه القناة على بعض الدول ذات العالقة.  
أوًل: تفاصيل قناة إسطنبول

تشري املصادر إىل أن فكرة بناء قناة إسطنبول مل تكن حديثة العهد، إذ تعود خطط بناءها 
من  تاله  ومن  القانوين  سليمان  السلطان  أمثال  العثمانية  للدولة  املؤسسي  السالطي  زمن  إىل 
القريب خالل  األمس  حىت  قناة  هكذا  مثل  لفتح  التخطيط  يف  تركيا  استمرت  وقد  السالطي. 
تسعينات القرن املنصرم وبداايت القرن احلايل.1 ومع ذلك كان املشروع يتوقف يف كل مرة ألسباب 
خمتلفة منها االقتصادية ومنها الفنية أو حىت السياسية.  حيث أنه يف كل مرة يتم طرح مشروع قناة 
بعدد من  يدعمها  نظر  املؤيدين واملعارضي، ولكل طرف وجهة  ذاته بي  يعاد اجلدل  إسطنبول 
احلقائق والتربيرات والتساؤالت اليت ال جتد هلا إجابة. فما تثريه قناة إسطنبول من أسئلة يف ذهن 
األطراف صاحبة املصاحل سواء منها الداخلية أو اإلقليمية أو الدولية عديدة جًدا. وهنا ال بد لنا 

1.  ملزيد من التفاصيل التارخيية راجع:
Istanbul Canal, Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/
Istanbul_Canal
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من التفصيل يف مفهوم قناة إسطنبول وتفريقها عن مضيق البسفور الذي يربط بي البحر األسود 
وحبر مرمرة، ويليه مضيق الدردنيل ومن مثّ حبر إجية الذي يُعترب جزءاً من البحر األبيض املتوسط. أما 
قناة إسطنبول فهو مشروع لبناء ممر مائي اصطناعي بطول 45 كيلومرتًا، يربط بي البحر األسود 
وحبر مرمرة، بشكل موازي تقريًبا، للممر املائي ملضيق البوسفور، لكن على بعد 30 كيلومرتا منه 
يف اجتاه الغرب ومن دون املرور ابملضيق. حيث سُتقام القناة يف اجلزء األوريب من مدينة إسطنبول 
وستقسم هذا القسم اىل جزئيي فيصبح اجلزء الشرقي من اجلزء األوريب من إسطنبول جزيرة بي 

القارتي آسيا وأوراب.2
اثنًيا: جذور املشكلة: الصراع حول السيطرة على املياه 

كان الصراع خالل القرن التاسع عشر يتمحور حول السيطرة على املضائق بي كل من 
روسيا واململكة املتحدة الربيطانية. فقد كانت روسيا تعمل على أن تكون حرية املالحة يف املضائق 
مفتوحة ابملطلق دون قيد أو شرط، بينما كانت اململكة املتحدة تريد فتحها أمام السفن املدنية 
والتجارية فقط وإغالقها أمام مجيع السفن احلربية. ويف حال السماح لفتحها أمام السفن احلربية 
الروسية فالبد من السماح للسفن احلربية الربيطانية من العبور أيًضا وأخذ مكان يف البحر األسود. 
متكنت روسيا من احلصول على حق الوصول إىل املضائق مبوجب معاهدات واتفاقيات ُعقدت 
خالل القرن التاسع عشر والقرن العشرين ولكن بعد فرتة وجيزة مت إغالق هذه املضائق مرة أخرى 

أمام السفن احلربية غري الرتكية وظلت قاعدة اإلغالق هذه هي القانون حىت عام 3.1923
السوفييت  املتحدة واالحتاد  اتفاق كل من تركيا واململكة  لغاية  استمر احلال بي مد وجزر 
وبلغاراي وفرنسا واليوانن والياابن ورومانيا ويوغسالفيا عند اجتماعهم يف قصر مونرتو يف سويسرا 

يف20 متوز 1936 ودخول االتفاقية حيز التنفيذ يف 9 تشرين الثاين 1936. 
كان لكل من تركيا واململكة املتحدة واالحتاد السوفييت وجهات نظر ختتلف عن بعضهم 
استمرار  الربيطانيون  ففضل  اخلاصة.  مصاحلهم  محاية  إىل  أساسي  بشكل  هدفت  واليت  البعض، 
تقييد حركة املالحة، بينما سعى األتراك إىل نظام يؤكد سيطرهتم على املضائق، يف حي إن احلاجة 

2. أردوغان يكشف تفاصيل حول »قناة إسطنبول« املائية، وكالة ترك برس، 7/4/2021،
 https://www.turkpress.co/node/80152
3. Harry N. Howard, The Straits after the Montreux Conference, October 
1936, https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/1936-10-01/straits-after-
montreux-conference
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الدافئة أبي شكل دفعتهم إىل اقرتاح تبين نظام يضمن حرية  املياه  السوفيتية امللحة للوصول إىل 
املرور املطلقة.

 إن خشية كل من بريطانيا وفرنسا من متكن االحتاد السوفييت من مد سطوة نفوذه لتصل إىل 
البحر األبيض املتوسط بشكل ميّكنه من هتديد ممرات الشحن احليوية إىل آسيا وأفريقيا كان وراء 
سعيهم اجلاد لفرض نظام مقيد حلرية احلركة املالحية. يف النهاية توصل اجملتمعون إىل حل وسط 
يليب بعًضا من طلبات اململكة املتحدة، لكن ذلك مل مينع من متكن السوفييت من التمتع ابمتيازات 
أكثر كونه أحد الدول املطلة على البحر األسود، منها ضمان احلصول على بعض اإلعفاءات من 
القيود العسكرية املفروضة على الدول غري املطلة على البحر األسود. وقد مت اعتبار أن القواعد 
األقل تقييًدا املطبقة على دول البحر األسود هو امتياز فعلي لالحتاد السوفييت، حبكم كونه من أبرز 
الدول املطلة على البحر األسود ابإلضافة إىل تركيا صاحبة األرض واملياه واليت لديها عدد كبري من 

السفن أو الغواصات.
لقد دفع اإلعالن الرتكي، عن إنشاء قناة إسطنبول، إىل إاثرة بعض املخاوف لدى روسيا 
االحتادية، وذلك خشية عدم خضوع السفن اليت ستمر ابلقناة اجلديدة لضوابط اتفاقية مونرتو. 
وهو أمر مت التلميح له وطرحه بشكل مباشر من قبل عدد من املسؤولي األتراك، كان يف مقدمتهم 
الرئيس الرتكي طيب رجب أردوغان الذي يعترب أن الفرصة متاحة لتعزيز دور تركيا اجليو-سياسي 
ألول مرة منذ احلرب العاملية الثانية، وما مشروع قناة إسطنبول إال استمرار هلذه السياسة اهلادفة إىل 

تعزيز نفوذ تركيا وتوسعها سياسًيا واقتصاداًي4.
لقد أاثر هذا األمر الكثري من التساؤالت والتكهنات حول مدى خضوع السفن اليت ستمر 
عرب القناة لشروط اتفاقية مونرتو. بعد أن مت مبوجبها إلغاء جلنة املضائق الدولية، وتفويض القوات 
السفن  مرور  وتقيد  حتصينهما  مضيقي البوسفور والدردنيل وإعادة  على  الكاملة  السيطرة  الرتكية 
البحرية اليت ال تنتمي إىل الدول املطلة على البحر األسود وضمان حرية مرور السفن املدنية يف 
وقت السلم، وتنظم عبور السفن احلربية. والسماح لرتكيا، مبوجب االتفاقية، إغالق املضيق أمام 
مجيع السفن احلربية األجنبية يف زمن احلرب أو عندما تكون مهددة ابلعدوان. كما مت التصريح 
برفض عبور السفن التجارية التابعة للدول اليت هي يف حالة حرب مع تركيا. كما نصت االتفاقية 

4.  أردوغان: مشروع قناة إسطنبول ال عالقة له ابتفاقية »مونرتو«، شبكة آر يت اإلخبارية، 14/04/2021 
https://ar.rt.com/q6m6
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على حمدودية محولة ومدة وجود وتردد مجيع القوات البحرية اليت ال تطل على البحر األسود مقابل 
عدم تقييد وصول السفن العسكرية للدول املشاطئة- روسيا، أوكرانيا، جورجيا، رومانيا، بلغاراي، 

وتركيا. 5
 يف الواقع، ختشى روسيا من أن بناء قناة اسطنبول قد يشجع تركيا على التنصل من اتفاقية 
مونرتو، اليت مضى عليها أكثر من 80 عاًما، إىل حد قد يهدد الدعم الذي تقدمه روسيا إىل 
حلفائها وشركائها، على سبيل املثال امداد القوات الروسية إىل سوراي اليت تعرب من خالل مضيق 
البوسفور. وهو ما يفسر التأكيد الروسي املستمر على أمهية احلفاظ على اتفاقية مونرتو من أجل 

ضمان االستقرار اإلقليمي وسالمة النظام اإلقليمي ملضائق البحر األسود. 6

اثلثًا: أتثري بناء قناة إسطنبول على روسيا
يذهب عدد من احملللي الروس إىل حتديد أبعاد أتثري إنشاء قناة إسطنبول على روسيا يف 
ثالثة جوانب: سياسية وعسكرية واقتصادية. فمن اجلانب السياسي ممكن أن تكون القناة اجلديدة 
ورقة ضغط راحبة تستخدمها تركيا يف مفاوضاهتا مع روسيا اليت سيكون عليها أتثري هذه القناة أكثر 
من أي دولة أخرى. اجلانب العسكري يظهر يف االهتمام الذي يبديه حلف مشال األطلسي، ويف 
البحر  العسكرية يف  السفن  املتحدة، إلجياد طريق بديل ملرور  املتحدة واململكة  الوالايت  مقدمته 
األسود بشكل ال خيضع للقيود التنظيمية التفاقية مونرتو، وهو ما تعده روسيا هتديد ألمنها القومي. 
الناقالت الرئيسية للبضائع عرب مضيق البسفور، وهي غري  أما اقتصاداًي، فإن روسيا هي إحدى 
مقيدة ابملرور احملدود للناقالت، فهي تتمتع ابمتيازات خاصة كوهنا إحدى الدول املطلة على البحر 
األسود وابلتايل فهي ال حتتاج إىل اللجوء إىل القناة اجلديدة لنقل املزيد من السفن. مبعىن مبسط، 

5. Implementation of the Montreux Convention, Republic of Turkey Ministry 
of Foreign Affairs, https://www.mfa.gov.tr/implementation-of-the-montreux-
convention.en.mfa
6. Turkey’s Istanbul Canal bid may undermine Russia’s support of its regional 
allies — expert, Tass Russian News Agency, 14/04/2021
https://tass.com/politics/1277899



7

أبعاد أتثري قناة إسطنبول على روسيا االحتادية   

يف ظل الظروف العادية، ال توجد أسباب اقتصادية تدفع روسيا الستخدام قناة إسطنبول. لكن، 
يعتقد بعض املراقبي إن الوضع سيتغري بعد فتح القناة وأن تركيا لن تعجز عن إجياد عذر لعرقلة أو 
أتخري مرور السفن الروسية من مضيق البسفور وحتويل مسارات السفن إىل القناة اجلديدة مستخدمة 
عذر التأثريات البيئية أو أن انقالت النفط والسفن الروسية األخرى قد هتدد مدينة إسطنبول املكتظة 
ابلسكان ويتم إعالن أنه ميثل هتديًدا أمنًيا أو بيئًيا يف املستقبل، وابلتايل قد يتم تقييد مرورها من 
املضيق. وبذه الطريقة، ستضطر السفن الروسية الستخدام القناة اجلديدة وهو ما يعين دفع رسوم 

عبور.7
لطاملا كانت احلكومة الروسية منقسمة بشأن اتفاقية مونرتو اليت حتد من عدد السفن البحرية 
األجنبية اليت ميكنها دخول البحر األسود عرب املضيق وحتديد املدة اليت ميكن أن تظل فيها هذه 
السفن هناك. إذ اعتربه البعض يف موسكو مكواًن مهًما لألمن القومي الروسي، بينما رأى آخرون 
أهنا دعوة مفتوحة للتدخل الغريب يف املياه القريبة من مناطق نفوذها احليوية. عالوة على ذلك، يعترب 
منتقدو اتفاقية مونرتو أبهنا حتد من حرية روسيا يف استخدام املضائق الرتكية لبسط قوهتا يف البحر 
األبيض املتوسط. ونتيجة لذلك، حث البعض على أن تسعى روسيا إىل مراجعة االتفاقية بينما 
حذر آخرون من أن موسكو ستخسر أكثر مما ستكسب ابلنظر إىل رغبتها يف تطوير عالقات 

أفضل مع تركيا. 8
تريد موسكو أن يكون هلا كال االجتاهي يف اتفاقية مونرتو، اليت حتكم املرور البحري عرب 
املضائق الرتكية، إذ تصور نفسها على أهنا داعم هلذه االتفاقية عندما تعمل لصاحلها ولكنها يف 
الوقت ذاته تتجاهل وتعمل على تقويضها عندما ال يتم االتفاق عليها. ميثل هذا التذبذب املتعمد 
حماولة روسيا إلخراج القوات الغربية من البحر األسود، وهي املنطقة اليت تعتربها جزًءا مهًما مما 
العلوم  التابع ألكادميية  الشرقية  الدراسات  ملعهد  التابع  األوسط  الشرق  دراسات  الباحث يف مركز  مقال آلمور جادجييف،   .7
الروسية، تركيا تبدأ يف بناء قناة اسطنبول قريباً، مت نشره يف صحيفة نيزافيسمااي غازيتا وورد ملخصه يف وكالة اتس اإلخبارية، 31/

أاير/2021: 
Press review: What topped the Putin-Lukashenko talks and Erdogan’s canal to 
impact Russia, Tass Russian News Agency, 31 MAY 2021, https://tass.com/
pressreview/129596
8. Paul Goble, Moscow Wants to Have It Both Ways on Montreux Convention, 
Eurasia Daily Monitor Volume: 16 Issue: 57, April 23, 2019, https://jamestown.
org/program/moscow-wants-to-have-it-both-ways-on-montreux-convention/
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يُعرف »اخلارج القريب«.9 ومع ذلك، فإن االسرتاتيجية حتمل يف طياهتا إمكانية إشعال صراع خطري 
هناك بي روسيا ومنظمة حلف مشال األطلسي. 

يف احلقيقة أن املوقف الروسي جتاه اتفاقية مونرتو طاملا كان معقًدا. لكن بشكل عام، تصر 
روسيا على وجوب احلفاظ عليها بسبب القيود اليت تفرضها على السفن البحرية اليت ال تنتمي إىل 
الدول املطلة على البحر األسود - سواء من حيث نوع وعدد وحجم السفن اليت ميكنها العبور يف 

أي وقت أو إمجايل محولتها.
اآلن ومع احتمالية بناء القناة تتوجس روسيا من قيام تركيا ابلتملص من بنود اتفاقية مونرتو 
بشكل يسمح ملنظمة حلف مشال األطلسي أو جمموعة أخرى من الدول املعادية لروسيا إبدخال أي 
عدد من السفن احلربية يف أي وقت إىل البحر األسود ابلشكل الذي يهدد األمن القومي الروسي. 
العاملية واالحندار يف  النفط  أييت التوجس الروسي من منطلق أن االهنيار احلايل يف أسعار 
التجارة الدولية يهددان قابلية هذا املشروع الضخم لالستمرار على املدى الطويل. وابلتايل، تشك 
روسيا يف أن الطريقة الوحيدة للمضي قدًما يف املشروع هي إذا وفرت دول ذات مصلحة التمويل؛ 
والنتيجة ستكون حصول الدول املاحنة على تسهيالت وامتيازات خاصة لعبور القناة. والتوجس 
الروسي هنا ينطلق من أن يكون املانح حلف مشال األطلسي وهو ما يعين على أرض الواقع أن قناة 
إسطنبول ستدور حول توسيع دور حلف مشال األطلسي يف البحر األسود وليس االقتصاد كما 
يؤكد األتراك. وهو ما تنظر له روسيا على أنه خطر مدقع سيقع على حدودها اجلنوبية ال حمالة، 
الروسية، ماراي زاخاروفا، إلعالن موقف موسكو  اخلارجية  املتحدثة ابسم وزارة  الذي دعا  األمر 
اتفاقية  يف  عليها  املنصوص  الضوابط  لذات  القناة  تعرب  اليت  السفن  وجوب خضوع  يف  واملتمثل 
اتفاقية مونرتو  تتخذ مقاربة مسؤولة جتاه احرتام  أن  أنقرة  تتوقع من  بقوهلا »إن موسكو  مونرتو، 

ابعتبار ال بديل عنها »10. 

9. ملزيد من التفاصيل حول مناطق »اخلارج القريب« راجع: ملى مضر اإلمارة، السياسة الروسية بعد احلرب الباردة وانعكاساهتا على 
املنطقة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2009.

10.  روسيا: نتوقع أن تتخذ تركيا مقاربة مسؤولة جتاه اتفاقية »مونرتو”، سبوتنك عربية،9/4/2021، 

https://sptnkne.ws/FTq5
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رابًعا: التحرك الروسي جتاه قناة إسطنبول
يشعرون  اليت  مونرتو،  قيود  من  اخلروج  يف  الرغبة  تركيا  يف  البعض  لدى  أن  روسيا  تدرك 
من  يعتقد عدد  وابلتايل  على مضائقها،  استعادة سيطرهتا  مقابل  بلدهم  على  فرًضا  فرضت  أهنا 
احملللي الروس انه ال توجد فرصة لألتراك إللغاء مونرتو بدون القناة؛ وعلى هذا األساس انقسمت 
املقرتحات ما بي من يدفع موسكو أن تعمل إما على إبطاء بناء هذه القناة حىت تعرتف أنقرة أبن 
املمر البحري سيبقى ضمن حدود مونرتو. وكانت اخلطوات املقرتحة إما عن طريق إاثرة املعارضة 
لبناء القناة داخل تركيا ألسباب بيئية أو بسبب تكلفتها اهلائلة أو من خالل السعي إىل منع التمويل 
األجنيب للمشروع. حيث يعتقد احملللون أهنا ممكن أن تصبح سبًبا لتوترات جديدة بي موسكو 

وتركيا والشرق والغرب يف املستقبل القريب.11
أو التوجه اآلخر هو أن تصبح روسيا نفسها شريًكا كاماًل يف تطوير قناة إسطنبول، بشكل 
ميكنها من احلصول على نوع من النفوذ والتسهيالت اخلاصة مثل اإلشراف على أو احلد من سفن 
حلف مشال األطلسي من الدخول واخلروج حبرية من البحر األسود 12 منطلقي من ضرورة أن تتبىن 
روسيا هنًجا براغماتًيا جتاه القناة بشكل خيلق فرًصا اقتصادية جديدة وخمتلفة للشركات الروسية، 
على اعتبار أن هناك فرص إضافية خاصة مليناء نوفوروسيسك)الروسي(. فبوجود مثل هذه القناة، 
ستزيد فرص التجارة اخلارجية لروسيا ، مبا يف ذلك زايدة جتارة وتصدير احلبوب واملنتجات الزراعية 

األخرى.13 وهو أمر سيصب الغرب جل ثقله للحيلولة دون حدوثه كما فعل يف املاضي. 
ولكن بداًل من النزول إىل جانب أو آخر، يبدو اآلن أن روسيا حتاول أن تكون يف كال 
أما على  العمل  مونرتو، ومن جانب اثين  اتفاقية  بقاء  تدافع عن ضرورة  االجتاهي. من جانب 
الدخول شريك معتمد يف بناء قناة إسطنبول أو العمل على عرقلة بناءها إذا ما كانت ستصب يف 

11. Paul Goble, Moscow Worried about Ankara’s Plans for Canal Bypassing 
Bosporus Strait, Eurasia Daily Monitor Volume: 17 Issue: 42, March 31, 2020, 
https://jamestown.org/program/moscow-worried-about-ankaras-plans-for-
canal-bypassing-bosporus-straits/
12. Paul Goble, Moscow Wants to Have It Both Ways on Montreux Convention, 
Eurasia Daily Monitor Volume: 16 Issue: 57, April 23, 2019, https://jamestown.
org/program/moscow-wants-to-have-it-both-ways-on-montreux-convention/

13. خبري روسي: هلذا جيب أن تتبىن روسيا هنًجا براغماتًيا جتاه قناة إسطنبول، وكالة ترك برس اإلخبارية، 14 /نيسان/ 2021 ، 
https://www.turkpress.co/node/80384 
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صاحل النفوذ الغريب يف مناطق النفوذ الروسية. وهو ما أشار إليه صراحة انئب وزير اخلارجية الروسي 
ألكسندر غروشكو حي عرّب عن أن املشكلة األكثر خطورة من نظر األمن القومي الروسي هي 
حماوالت الدول غري الساحلية لزايدة وجودها يف البحر األسود. واقتناع روسيا الراسخ بوجوب التقيد 
الصارم ابتفاقية مونرتو ابعتبارها ضمانة جدية لألمن. وإن روسيا تتابع بعناية عدًدا من مشاريع البنية 
التحتية اليت تتم يف رومانيا وبلغاراي وحماوالت دول حلف مشال األطلسي إلنشاء مرافق دعم هناك 
وإدخال قوات إضافية14. إن كلمات انئب وزير اخلارجية تشري إىل أن موسكو ليس لديها مصلحة 
يف مراجعة مونرتو أو يف انتهاك أحكام تلك االتفاقية من تلقاء نفسها، لكن مشكلتها تكمن يف 

مدى خضوع القناة اجلديدة لبنود هذه االتفاقية من عدمه. 
خامًسا: روسيا وقناة إسطنبول واملنطقة العربية

ال خيفى على أحد أن لروسيا مصاحل حيوية وارتباطات اترخيية وأمنية يف منطقة الشرق 
األوسط دفعته إىل أن يتدخل بشكل ملموس على ارض الواقع يف األحداث اليت عصفت يف 

املنطقة بشكل جلي من خالل التواجد الفعلي واملباشر لقواهتا العسكرية على األراضي السورية 
يف عام 2015 بعد أن مالت كفة القوة بيد القوات املعارضة للنظام السوري، الذي يعد واحد 
من أبرز احللفاء السياسيي لروسيا االحتادية يف املنطقة، فعلى الرغم من دعمه السياسي يف بداية 

األزمة السورية اليت بدأت يف التفاقم منذ عام 2011 ولغاية اليوم، إال أن روسيا وجدت أنه 
ال ضمان للحفاظ على حليفها االسرتاتيجي من دون دعم حقيقي على أرض الواقع وهو أمر 
مل تعتد روسيا للقيام به خارج مناطق نفوذها التقليدية مما ميثل بشكل واضح للعيان أمهية هذه 
املنطقة للمصاحل الروسية. ليس هذا فحسب بل أن حتركاهتا احملسوبة بدقة للتدخل يف األزمة 

الليبية أو دعوهتا للتوسط يف األزمة اليمنية إال دليل على هذا األمر.
ال ميكن حصر الطموح الروسي ابلعودة إىل الشرق األوسط ابلعامل اجليو-سياسي واملتمثل 
بقرب املنطقة من حدودها اجلنوبية وعواقب أي اضطراابت فيها على األمن القومي الروسي. إن 
املطالبة بدور رئيس يف شؤون البحر املتوسط   تنطلق من رؤية روسيا لنفسها أبهنا قوة ذات شأن 
يف منطقة البحر األسود وعليه جيب أتمي طريقها البحري حنو العامل من البحر األسود إىل البحر 
املتوسط ومنه إىل بقية ارجاء العامل؛ وهلذا فهي تعمل بكل ثقلها للحيلولة دون أن تقع هذه املنافذ 

14. أمريكا ترسل سفينتي حربيتي إىل البحر األسود وروسيا تعرب عن قلقها، وكالة رويرتز اإلخبارية، 9/4/2021، رويرتز
https://www.reuters.com/article/us-russia-warships-ea7-idARAKBN2BW2FF
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حتت أتثري القوى املعادية هلا. وهذه مسألة تضرب جبذورها عميًقا يف الفكر والسياسة اإلسرتاتيجية 
الروسية وليس أمر وليد الساعة أو رد فعل ملسألة انشاء قناة إسطنبول.  

وهذا ما يفسر لنا املوقف الروسي احلذر واملراقب لعملية انشاء القناة واجلهات املمولة هلا 
واالهداف املعلنة أو حىت تلك األهداف اليت حتاول اجلهات املستفيدة، من انشاء القناة، مداراهتا 

أو نكراهنا. 
لكن السؤال الذي يتبادر إىل اذهاننا من كل ما تقدم، أين حنن العرب من كل هذا؟ املشكلة 
أن املواقف العربية من فتح قناة إسطنبول متباينة تبًعا لتباين املصلحة والتأثري، والصراحة مل ارصد 
موقف واضح وجلي من انشاء قناة إسطنبول من قبل الدول العربية. فهنالك دول عربية ترغب يف 
االستثمار يف هذه القناة وهنالك دول عربية لرمبا تتضرر من فتح هذه القناة وهنالك دول عربية 
حتتاج إىل أن تعمل على حفظ استقرارها والرتكيز على بُناها التحتية لتكون خط وصل حبري بري، 
يف الوقت ذاته، على طريق احلرير الذي سيعتمد بشكل أو آخر على قناة إسطنبول، وهنالك دول 

مل هتتم اصاًل بقضية انشاء او عدم انشاء القناة. 
لقد أشارت بعض الدراسات إىل احتمالية أتثري انشاء قناة إسطنبول على املنطقة العربية 
بشكل سليب، وهنا نقصد الدول اليت تعد مركز حيوي للنقل البحري مثل اإلمارات العربية املتحدة، 
اليت  السفن  عدد  على  القناة  تؤثر  أن  إمكانية  حول  يدور  احلديث  أن  حيث  مصر.  ومجهورية 
ستستخدم قناة السويس، وهناك من أشار اىل احتماالت أتثريها على موانئ ديب أكثر بكثري من 
إسطنبول  وقناة  احلرير  استخدام طريق  إىل  الصي ستتوجه  أن  بسبب  السويس  قناة  على  أتثريها 
للدخول اىل السوق االوربية من اجلنوب الشرقي ألوراب بدال من استخدام الطريق البحري التقليدي15.

يف الوقت ذاته هنالك من يتحدث عن وجود بوادر مشاريع استثمارية تقوم با دولة قطر يف 
قناة إسطنبول وذلك حبكم العالقات االسرتاتيجية واملصاحل املتبادلة ما بي البلدين. 16

أما فيما خيص العراق، فمن املمكن أن يكون حمطة مهمة يف مشروع الطريق الدويل الربي/
البحري لطريق احلرير الذي تعمل عليه الصي لربط أورواب آبسيا من خالل شبكة من املوانئ وسكك 

15. صاحلة عالم، هل تشعل قناة إسطنبول اجلديدة حراب بي تركيا وديب والقاهرة؟، 20/12/2019، مقاالت اجلزيرة مباشر،
 https://bit.ly/3q3VKRV

16.  ابألرقام.. حجم االستثمارات القطرية يف تركيا وأسباب منّوها املستمر، وكلة ترك برس الرتكية،
 30/11/2020، https://www.turkpress.co/node/75948
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احلديد اليت سرتبط ما يقارب 65 بلدا حول العال17. إال أن هذا األمر مرتبط إبكمال إنشاء ميناء 
الفاو الكبري وتنفيذ القناة اجلافة لربط هذا امليناء برتكيا، وليكمل بذلك خط ربط من الصي اىل 

ابكستان وميناء الفاو حبراي، واىل أورواب سككًيا مرورًا برتكيا18
اخلامتة 

ركزت هذه الورقة على قضية إنشاء قناة إسطنبول ومدى أتثريها على الوضع االسرتاتيجي 
لروسيا االحتادية ابلدرجة األساس. لكن هذا األمر مل مينع من اشارتنا، البسيطة، إىل بعض الدول 
اليت ستتأثر بشكل مباشر أو حىت غري مباشر من فتح هذه القناة؛ وذلك بغرض فتح آفاق جديدة 

للدارسي والباحثي من سرب اغوار هذا املوضوع.
قناة إسطنبول يعترب مشروع ذو قيمة اسرتاتيجية عالية  انكار حقيقة ان مشروع  ال ميكن 
وذلك نسبة إىل موقع تركيا ذاته الذي يربط الصي ومنطقة حوض حبر قزوين والبحر األسود والقوقاز 
وآسيا الوسطى أبورواب. وهو ما يفسر لنا أمهية القناة إىل تركيا من خالل إصرار الرئيس أردوغان 
على املضي ُقدًما يف املشروع متجاهاًل مجيع الظروف االقتصادية الصعبة الذي مير با بلده، سواء 
اهنيار اللرية أو أزمة كوروان أو حىت عالقات تركيا املتوترة حالًيا مع حميطها اإلقليمي والدويل على 
حد سواء. إن ما تسعى إليه تركيا هو أن يتحول حلم قناة إسطنبول إىل حقيقة تغري خريطة العامل 
وتعيد لرتكيا بعًضا من إرداهتا اليت مت تقييدها ضمن االتفاقية اليت أجربت على توقيعها يف فرتة من 

فرتات انكسارها. 
يف احلقيقة أن ملشروع قناة إسطنبول انعكاسات على مصاحل دول عديدة أكثري بكثري مما 
نتصور وأوسع مما تسمح به سطور هذه الدراسة. فهنالك دول قد ترغب يف انشاء قناة إسطنبول 
وأمنها  بسبب أتثريه على مصاحلها  احلرير  انشاء طريق  مثاًل يف  ترغب  ذاته ال  الوقت  لكنها يف 
أال  مصلحتها  من  أن  ترى  قد  اليت  مثاًل  األمريكية  املتحدة  الوالايت  واالسرتاتيجي،  االقتصادي 
تكون قناة إسطنبول خاضعة التفاقية مونرتو مما سيسهل على سفنها البحرية الوصول إىل البحر 
األسود ومحاية حلفاءها وحماصرة روسيا يف جمال نفوذها التقليدي. لكن يف الوقت ذاته قد جتد أن 

17.  ماهي مبادرة »حزام واحد - طريق واحد«؟، وكالة آر يت الروسية اإلخبارية، 16/5/2017،
 https://ar.rt.com/itqh

18.  العراق: سنكون احملطة الرئيسة يف مشروع »طريق احلرير«، وكالة آر يت الروسية، 5/ كانون األول/2020،
 https://ar.rt.com/pami
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طريق احلرير وتعزيز الروابط االقتصادية بي تركيا والصي الذي سيساهم يف توسيع مدى نفوذها 
سيؤثر على مصاحل الوالايت املتحدة االسرتاتيجية واالقتصادية سواء يف الشرق األقصى أو الشرق 

األوسط. 
أما ما يهم روسيا ابلدرجة األساس هو احلفاظ على أمنها واستقرارها وابعاد اعداءها املتمثلي 
حبلف مشال األطلسي وعلى رأسه الوالايت املتحدة األمريكية عن مناطق نفوذها. وهلذا فهي تقف 
اليوم من فتح قناة إسطنبول ما بي موقف املؤيد واملعارض، وهي ليست وقفة املتفرج أو احملايد بقدر 
ما هي وقفة مغتنم الفرص يف الوقت املناسب. فهي تسعى إلظهار أن فتح القناة ما هو إال قرار 
تركي داخلي لكن يف الوقت ذاته تعمل على أال تؤثر هذه القناة اجلديدة على األمن القومي الروسي 
واملصاحل الروسية يف مد نفوذها إىل ما يعرف مبناطق اخلارج القريب أو عرقلة وصول السفن الروسية 
إىل البحر األبيض املتوسط. ليس هذا األمر فحسب بل تعمل روسيا جاهدة على احلد من انتشار 

السفن العسكرية حللف مشال األطلسي يف البحر األسود.
إن جناح روسيا من عدمه يف اقناع اجلانب الرتكي بضرورة خضوع السفن اليت ستمر بقناة 
الرتكية  اإلرادة  بقوة  مقارنة  الروسية  اإلرادة  قوة  مدى  على  سيعتمد  مونرتو  اتفاقية  إىل  إسطنبول 
وتفاعل اإلرادتي مع إرادة القوى واألطراف الدولية األخرى صاحبة املصلحة. إن الشك يف النوااي 
هو سيد املوقف لغاية هذه الساعة. فمن جهة تريد تركيا إعادة جمدها القدمي واستقطاب القوى 
الدولية حوهلا من خالل ربط مصاحلهم ابملصلحة الرتكية. فهي بذا املشروع تستطيع املناورة على 
أكثر من جهة حلصد املكاسب، سواء روسيا اليت ختشى من أن تتحول قناة إسطنبول إىل وسيلة 
املتحدة  الوالايت  املقابل ختشى  يف  األسود؛  البحر  يف  للتواجد  األطلسي  مشال  حللف  مساعدة 
والغرب أن تقوم روسيا بتمويل املشروع وابلتايل حتصل على حق اإلشراف على السفن اليت ستعرب 
القناة من جهة، وتعزز من تواجدها يف منطقة الشرق األوسط والبحر املتوسط وابلتايل تنافسهم يف 
مناطق نفوذهم. أو أن تتغول الصي أكثر من خالل عالقاهتا االقتصادية واالسرتاتيجية مع تركيا.

أما الدول العربية فإىل حد هذه الساعة مل يظهر موقف عريب رمسي موحد جتاه انشاء قناة 
إسطنبول. ابلتأكيد هنالك ترقب عما ستؤول إليه األمور ونعم هنالك عدد من الصحفيي والباحثي 
الذين أشاروا إىل احتمالية أتثر املوانئ العربية يف ديب وقناة السويس إال انين مل أحلظ أي تصريح 
رمسي ذا شأن من قبل هذه الدول خبصوص أتثريات هذه القناة. ومهما كان من أمر فأين أتصور أن 
املنافسة والتسهيالت املقدمة وتكاليف املرور ستكون هي سيدة املوقف ومن املمكن للدول املتضررة 
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من فتح قناة إسطنبول ان تتحالف مع بعضها البعض للتقليل من أتثريات القناة على مصاحلهم 
ومن املمكن اللجوء إىل اتفاقيات دولية متعددة األطراف حتدد إطار العمل واملرور بي هذه الدول. 
استقر سياسًيا وأمنًيا وجنح يف  لو  العراق  أن  اعتقد شخصًيا  فأان  العراق،  أما ابلنسبة إىل 
تبين قرارات اقتصادية سليمة وبدأ يركز على بناء البىن التحتية للتمهيد ملشروع طريق احلرير اجلديد 
قليلة وجودة  فأنه سيكون مركز استقطاب مهم وسيكون مهزة وصل ذو كلفة  الفساد  بعيًدا عن 
عالية تستقطب قوافل النقل البحري والربي اليت ستمر برتكيا ولرمبا تستفاد من تفعيل استخدام قناة 

إسطنبول.  وابلنهاية ال أحد يضمن الظروف املرافقة جلميع هذه املشاريع. 


